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 رياضيات متقطعة : مواصفات مقرر

i.  المقررعن عامة معلومات General information about the course :  

 
 اسم المقرر

Course Title 
 رياضيات متقطعة

 رمز المقرر ورقمه 
Course Code and Number 

 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 اإلجمالي
Total محاضرات 

Lecture 
 عملي

Practical 
 تمارين/ارسيمن

Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and Semester  األولالمستوى الثاني  ــ الفصل الدراسي  

 
 )إن وجدت(المقرر المتطلبات السابقة 

Pre-requisites (if any) 
رياضيات أسس   

 

 
 ()إن وجدتالمتطلبات المصاحبة 

Co-requisites (if any) 
 يوجد ال

 
 المقرردرس له يالبرنامج الذي 

Program (s) in which the course is offered 
 رياضيات بحتة + رياضيات حاسوب

 

 لغة تدريس المقرر 
Language of teaching the course 

 ةاإلنجليزياللغة العربية او اللغة 

 
 نظام الدراسة

Study System 
 فصلي

 
 مواصفات المقررمعد)و( 

Prepared By 

 د. عبدالحفيظ محمد مدابش

 مواصفات المقررتاريخ اعتماد  
Date of Approval 

 

 

ii. وصف المقرر Course Description: 

المتعلقة بالرياضيات المتقطعة األساسية  والمعارف والمهارات المفاهيماكساب الطالب  إلى المقرر هذا يهدف
ً  دامها في مواد اخرى متقدمة في تخصصهوالتي تعتبر اساساً للطالب وتمكنه من استخ في الجانب التطبيقي  وخصوصا

إعطاء الطالب الفهم الواسع  إلىوالذي يهدف ايضا  ترياضياأسس يعتبر ُمكمل لمقرر  كما أن هذا المقرر, 

ما لها من تطبيقات كثيرة ومهمة في علوم و رياضيات المتقطعةلموضوع الاألساسية كثير من المفاهيم ل

وهذا المقرر سوف يُغطي المواضيع التالية: كالعلوم الطبيعية والهندسية.  األخرىب وغيرها من العلوم الحاسو

العناصر)المميزة( الشهيرة في  ،المجموعات المرتبة جزئيا وكليا وتمثيلها بشكل هاس عالقة الترتيب , 
وتطبيقاته , نظرية الرسومات )البيان أو المجموعات المرتبة سوآءا  كانت  مرتبة جزئيا أو كليا , الجبر البوليني 

 وتطبيقاتها ، تشفير هوفمان.  المخططات( وتطبيقاتها , االشجار البيانية

 

iii. مخرجات تعلم المقرر Course Intended Learning Outcomes (CILOs): 

 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من االنتهاء بعد

a1 -   الجبر البوليني  -المجموعة المرتبة جزئياً وكلياً ) المتعلقة بالرياضيات المتقطعة سية األسارح المفاهيم شي– 

 (.الشجرة -الرسم 

a2 -   الدوال البولينية والتعبيرات المنطقية باسفففففتخدام قوانين الجبر البوليني و جداول  يصفففففف عمليات تبسفففففيط

 الحقيقة )الصواب(.
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b1-   نطقيةخرائط كارنوف والشبكات الميُحلل.  

c1 -  الشكل الدوال البولينية علىيكتب  sop(f) , pos(f). 

c2 -   .يتقن مهارة تمثيل الرسم الموجه والغير موجه باستخدام المصفوفات 

c3 -    ُشكالت التطبيقية.لحل بعض الم واالشجار البيانية لرسوماتلنظرية ااألساسية فاهيم الم بعض قطبي 

d1 -    المتعلقة بالرياضيات  والمشكالت المسائل حل إلىللوصول  مجموعة, في اعليةبف يتعاون مع زمالئه

 .المتقطعة

d2 -   المتعلقة بالرياضيات المتقطعة الكتب والمراجع وفهم قراءة يُمارس. 

 

 

 باستراتيجيات التعليم والتعلم والتقويم مخرجات التعلم مواءمة
Alignment of CILOs to Teaching and Assessment Strategies 

 

 التعليم والتعلماستراتيجية ب (المعارف والفهممخرجات تعلم المقرر ) مواءمةأوال: 

 :والتقويم

iv.  المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج تعلممخرجات مواءمة: 
Alignment of CILOs (Course Intended Learning Outcomes) to PILOs (Program Intended Learning Outcomes  (  

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر
(Course Intended Learning Outcomes) 

مخرجات التعلم المقصودة من 
 البرنامج

(Program Intended Learning 

Outcomes  (  
a1 - المتعلقة بالرياضففففيات المتقطعة األسففففاسففففية رح المفاهيم شففففي 

 -الرسفففم  –الجبر البوليني  -جموعة المرتبة جزئياً وكلياً الم)

 (.الشجرة

 A1للنظريات عميقا فهما يظهر 

 والنظاماألساسية  الرياضية
 . الرياضي

a2 –  يُبسففط الدوال البولينية والتعبيرات المنطقية باسففتخدام قوانين

 الجبر البوليني و جداول الحقيقة )الصواب(.

 A2الرياضية ياتوالنظر المبادئ يشرح 

   ويربط ,
 . والتطبيق النظرية بين     

b1–  خرائط كارنوف والشبكات المنطقيةيُحلل.  B1الرياضي, للنظام العام التركيب يحلل 

 . تفكيره في المنطق يستخدم و
c1-  الشكل الدوال البولينية علىيكتب  sop(f) , pos(f). C1 الرياضية األفكار إيصال يجيد 

 المعلومة نقل يستطيعو , بسهولة
 . الوسائط بمختلف

c2-  يتقن مهارة تمثيل الرسففففففم الموجه والغير موجه باسففففففتخدام

 المصفوفات.

C1 الرياضية األفكار إيصال يجيد 

   , بسهولة
 بمختلف المعلومة نقل ويستطيع       

 . الوسائط
c3-  ُسية فاهيم الم بعض قطبي واالشجار  لرسوماتلنظرية ااألسا

 لحل بعض المشكالت التطبيقية. ةالبياني

 C4الحياة في الرياضية المعرفة يطبق 

 . العملية

d1-  حل إلىللوصول  مجموعة , في بفاعلية يتعاون مع زمالئه 

 .المتعلقة بالرياضيات المتقطعة والمشكالت المسائل

 D1لحل مجموعة, في بفاعلية يتواصل 

 . المطروحة والمسائل المشاكل

d2- المتعلقة بالرياضففففففيات  الكتب والمراجع وفهم ءةقرا يُمارس

 .المتقطعة

D2 األدبيات وفهم قراءة يمارس 

 من واإلحصائية الرياضية
 . المصادر مختلف
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First: Alignment of Knowledge and Understanding CILOs 

 مخرجات المقرر/ المعرفة والفهم
Knowledge and Understanding CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

a1-  المتعلقة بالرياضيات األساسية رح المفاهيم شي
 -المجموعفة المرتبففة جزئيففاً وكليففاً ) المتقطعففة 

 (.الشجرة -الرسم  –الجبر البوليني 

   محااااا اااااااار ل ا

 النشطة

  الااامااانااااا شااااااااااة

 والحوار

  امثلاااة متنوعاااة

المفااااا ي   على

األساااااااااسااااااايااة 

للريااا ااااااايااا  

 المتقطعة

   عااااااااااااااااارو

 تقديمية

   االمااااتااااحااااانااااا

 القصير 

  الواجبا 

 التكاليف 

  تقااااارير كتااااابااااة 

  صير 

 بحوث 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

a2-   ية يُبسفففففففط الفدوال البولينيفة والتعبيرات المنطق
بففاسفففففففتخففدام قوانين الجبر البوليني و جففداول 

 الحقيقة )الصواب(.

   محااااا اااااااار ل ا

 النشطة

  الااامااانااااا شااااااااااة

 والحوار

  امثلاااة متنوعاااة

على تبسااااااايط 

 الدوال البولينية

 واجبا ال 

 التكاليف 

  تقااااارير كتااااابااااة 

  صير 

 امتحان نصفي 

 امتحان نهائي 

 

 التدريس والتقويم:    استراتيجية ب (المهارات الذهنيةمخرجات تعلم المقرر )مواءمة ثانيا: 
Second: Alignment of Intellectual Skills CILOs                              

 ةالمهارات الذهني /المقررمخرجات 
Intellectual Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment 

Strategies 

b1-   خرائط كارنوف والشبكات المنطقيةيُحلل.  المحا ر  النشطة 

  إلىتقساااااااي  الطلبااااة 

لاااحاااال  ماااجاااماااوعااااا 

 تمارين ومسائل

 المنا شة والحوار 

  متنوعااااة على امثلااااة

ف خاااارائااااط كااااارنااااو

 والشبكا  المنطقية 

 العصف الذ ني 

   االماااتاااحااااانااااا

 القصير  

  الواجبا 

 التكاليف 

  كتابة تقارير

  صير 

  اماااااتاااااحاااااان

 نصفي

  اماااااتاااااحاااااان

 نهائي

 

تدريس الاستراتيجية ب المهنية والعملية(المهارات مخرجات تعلم المقرر )مواءمة  ثالثا:

 :والتقويم
Third: Alignment of Professional and Practical Skills CILOs 

 التقويماستراتيجية  التدريساستراتيجية  المهارات المهنية والعمليةمخرجات المقرر/ 
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Professional and Practical Skills CILOs Teaching Strategies Assessment 
Strategies 

c1-  الشفففففففكفففل الففدوال البولينيفففة علىيكتفففب ,  

sop(f) pos(f). 
  إلىتقساااااااي  الطلبااااة 

 مجموعا 

  امثلااااة متنوعااااة على

بة  ية كتا لدوال البولين ا

 sop(f) الشكل على

,  pos(f) 

   االماااااتاااااحااااااناااااا

 القصير  

  الواجبا 

 التكاليف 

  كتااابااة تقااارير

  صير 

c2-  يتقن مهففارة تمثيففل الرسفففففففم الموجففه والغير
 موجه باستخدام المصفوفات.

 المحا ر  النشطة 

  متنوعااااة على امثلااااة

تمثيل الرس  باستخدا  

 المصفوفا 

 الماااااتاااااحااااااناااااا  ا

 القصير  

  الواجبا 

 التكاليف 

c3-  ُلنظرية األسفففففففاسفففففففية فاهيم الم بعض قطبي
لحل بعض  واالشفففففففجار البيانية لرسفففففففوماتا

 المشكالت التطبيقية.

 المحا ر  النشطة 

  إلىتقساااااااي  الطلبااااة 

لحل بع   مجموعا 

 المشكال 

 التكاليف  

  الواجبا 

 

     التدريس والتقويم:استراتيجية لعامة( بمخرجات تعلم المقرر )المهارات امواءمة رابعا: 
 Fourth: Alignment of Transferable (General) Skills CILOs 

 مخرجات المقرر 
Transferable (General) Skills CILOs 

 التدريساستراتيجية 
Teaching Strategies 

 التقويماستراتيجية 
Assessment Strategies 

d1-  مجموعة, في اعليةبف يتعاون مع زمالئه 

المتعلقة  والمشكالت المسائل حل إلىللوصول 

 بالرياضيات المتقطعة.

 المحا ر  النشطة 

  إلىتقساااااااي  الطلبااة 

لحاااال  مجموعااااا 

 مسائل وتمارين

 المنا شة والحوار 

  الواجبا 

 الجماعية التكاليف 

  تقااااارير كتااااابااااة 

  صير 

d2- المتعلقة  الكتب والمراجع وفهم قراءة يُمارس

 .ات المتقطعةبالرياضي

  إلىتقساااااااي  الطلبااة 

 مجموعا 

 المنا شة والحوار 

  عرو  تقديمية 

  الواجبا 

 الجماعية التكاليف 

 بحوث 

  تقااااارير كتااااابااااة 

  صير 

 

 

v.  محتوى المقررموضوعات Course Content 
 

                                                       Theoretical Aspectالنظري الجانب  موضوعات أوال:

 الرقم

Order 

الموضوعات 

الرئيسة/ 

 الوحدات

Topic List / 

Units 

 التفصيليةالموضوعات 

Sub Topics List 

عدد 

 األسابيع 
Number 

of 

Weeks 

الساعات 

 الفعلية
Contact 

Hours 

رموز 
مخرجات 

 التعلم للمقرر

(CILOs) 
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1 
المجموعا  

  المرتبة

 عالقة الترتيب 
  ً ً  المجموعات المرتبة جزئيا  وكليا
 شكل هاس 
  العناصفففففففر الشفففففففهيرة على المجموعات

 ً  المرتبة جزئياً وكليا

3 9 a1,d1,d2 

2 
الجبر 
 البوليني 

 وخواصه مفهوم الجبر البوليني 
 )مبدأ االزواجية )الثنائية 
  قوانين الجبر البوليني وجففداول الحقيقففة

 )الصواب( 
 الدوال البولينية وتبسيطها 
 شففففكلكتابة الدوال البولينية على ال sop(f) 

 ,pos(f) 
  البوابات والدوائر المنطقية 
 المنطقية خرائط كارنوف والشبكات 

4 12 
a1,a2,b1, 
c1, d1,d2 

3 

نظرية 

الرسومات 
البيان او )

(المخططات  

 ـ  مقففدمففة على نظريففة الرسفففففففومففات
 تعريف الرسم

 هيم اساسيةمفا  

 الرسففففففومات الموجهه والغير موجهه 
 والجزئية والمترابطة والمستوية

 الرسم التام 

  تمثيل الرسومات 

 (الرسومات المتماثلة )المتشاكلة 

 المسارات ـ مسارات اويلر وهاملتون 
  اويلر وهاملتون رسم 

4 12 a1, c2, 
d1,d2 

4 
االشجار 

 البيانية

 تعريف الشجرة 
 االشجار المولدة 
 االشجار الثنائية 
 تشفير هوفمان 

3 9 a1, c3, 
d1, d2 

عات الفعليةعدد األسابيع والسااجمالي   
 Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 

14 42 === 

 

 :Teaching Strategies التدريساستراتيجيات 
 التفاعلية المحاضرة Lectures 

 والمناقشة الحوار discussion 

 الذهني العصف Brainstorming 

 المشكالت حل Problem solving 

 العملية العروضو المحاكاة Simulation Method Practical presentations&                 

 العملي التطبيق Practical in computer Lab (Lab works) 

 والتكاليف والمهام المشروعات projects 

 الذاتي التعلم Self-learning 

 التعاوني التعلم Cooperative Learning  

 الزمالء بين الخبرات تبادل 
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vi. اتوالتكليف نشطةاأل Tasks and Assignments: 

 م
N

o 

 التكليف / نشطةاأل
Assignments/ Tasks 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ
Week 

Due 

خرجات م

 التعلم

CILOs 

(symbols) 

 واجبات منزلية 1
,a1,a2,b1 اسبوعيا 7.5 فردي

c1,c2,c3 

فردية أو جماعية  ةعروض تقديميالتكليفات المختلفة ) 2

 15 جماعي (بحوث+  ةتقارير قصير+ 

االسبوعان 
الثاني 
عشر 

والثالث 
 عشر

d1,d2 

 === == Total Score  22.5 إجمالي الدرجة 

 

vii. التعلم تقييم Learning Assessment: 

 الرقم

No. 
 التقييم أنشطة 

Assessment Tasks 

 أسوع

 التقييم
Week 

due 

 الدرجة
Mark 

نسبة الدرجة 

درجة ال لىإ

 ةالنهائي
Proportion 

of Final 

Assessment 

 مخرجات التعلم
CILOs 

(symbols) 

 %5 7.5 اسبوعيا الواجبات المنزلية 1
a1, a2,b1, c1, 

c2,c3 

2 
 مهامالتكليفات وال

 Tasks and Assignments 

االسبوعان 
الثاني 
عشر 

والثالث 
 عشر

15 10% 
d1,d2 

 Quiz 5 3 2%( 1كوز) 3
c1 

4 
 ختبار نصف الفصلا

Midterm Exam 
8 30 %20 

a1, a2, b1,c1 

Quiz 11 4.5 3%( 2كوز) 5  
c2 

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% 

a1, a2,b1, c1, 
c2, c3 

 Total  100 150 اإلجمالي% === 

 

 مراجع للمقرر )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.كتابة ال:  Learning Resources مصادر التعلم
 

 ) ال تزيد عن مرجعين( :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .1
  ، اليمن ، جامعة صنعاء2013 ، أ.د أحمد عايش عبدهللا نظرية المنطق والمجموعات • 

، 2002 علي  السحيباني، معروف سمحان ، فوزي احمد الذكير ،الرياضيات المتقطعة    •

 السعودية

 :Essential References المراجع المساندة .2
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 R. H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, 6th  Edition, 
McGraw-Hill 2007 

 L. Lova’ szandK. Vesztergombi, Discrete Mathematics Lecture Notes, Yale 

University, Spring 1999.  

 J. Bradley, Introduction to Discrete Mathematics, Addison-Wesley, 1988. 

 B. Kolman, et al, Discrete Mathematical Structures, 4th edition, Prentice-Hall, 
2000. 

 R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied 

Introduction, 5th ed., Pearson, 2004. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ... اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .3

 .مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي 

 الخ  اإلنترنت، مواقع لكترونيةالمراجع اإل... 

 http://www.math.umn.edu/~olver/am_/fs 

 http://www.mathramz.com/xyz/index.php 

 http://www.math.byu.edu/ 

 http://www.wiley.com/college/anton 
 

 

 

viii. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز أستاذ دم يق -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر , وللطالب حضففور المحاضففرة إذا تأخر لمدة ربع سففاعة لثالث مرات في الفصففل الدراسففي يسففمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم , المقررأستاذ عن ثالث مرات يحذر شفويا من  يادةز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 وائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق الل -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصفففففل ويحدد مواعيد تسفففففليمهاأسفففففتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 كليف الذي تأخر في تسليمه.يحرم من درجة الت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

 الئحة شؤون الطالب. عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.بالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك طالبي حالة وجود شخص ينتحل شخصية ف -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
 

http://www.math.umn.edu/~olver/am_/fs
http://www.mathramz.com/xyz/index.php
http://www.math.byu.edu/
http://www.wiley.com/college/anton
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 رياضيات متقطعة  :خطة مقرر

 

i.  المقررأستاذ معلومات عن Information about Faculty Member Responsible for 

the Course 

 االسم
Name د. عبدالحفيظ محمد مدابش 

الساعات المكتبية 
 )أسبوعيا(

Office Hours 
2 

 المكان ورقم الهاتف
Location &Telephone 

No.  

 قسم الرياضيات ــ كلية العلوم 
771011700 

 السبت

SAT 

 األحد

SU

N 

 االثنين

MO

N 

الثالث

 اء

TUE 

ألربعاا

 ء

WED 

الخمي

 س

THU 

 البريد اإللكتروني
E-mail 

hafizmod2@gmail.com       

 

ii.  معلومات عامة عن المقررGeneral information about the course: 

 اسم المقرر 
Course Title 

 رياضيات متقطعة

 ورقمه ررمز المقر 
Course Code and Number 

 

 الساعات المعتمدة للمقرر 
Credit Hours 

 Credit Hoursالساعات المعتمدة 
 المجموع

Total محاضرات 
Lecture 

 عملي
Practical 

 تمارين/سيمنار
Seminar/Tutorial 

3 - - 3 

 المستوى والفصل الدراسي 
Study Level and Semester  األولالفصل الدراسي  –المستوى الثاني  

 ر )إن وجدت(المتطلبات السابقة للمقر 
Pre-requisites  

 رياضياتأسس 

– Co (وجدت)إن المتطلبات المصاحبة  

requisite 
 وجد يال 

 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها 

 Program (s) in which theتدريس المقرر 

course is offered 

 رياضيات بحتة + رياضيات حاسوب
 

 رلغة تدريس المقر 
Language of teaching the course 

 ةاإلنجليزياللغة العربية او اللغة 

 مكان تدريس المقرر 
Location of teaching the course 

 جامعة صنعاء قسم الرياضيات بكلية العلوم

 

iii. وصف المقرر Course Description: 

المتعلقة بالرياضاااايات ساااااسااااية األ والمعارف والمهارات المفاهيماكسفففففاب الطالب  إلى المقرر هذا يهدف

ً  تمكنه من اسففتخدامها في مواد اخرى متقدمة في تخصففصففهووالتي تعتبر اسففاسففاً للطالب المتقطعة  في  وخصففوصففا

إعطاء  إلىوالذي يهدف ايضااااااا  ترياضااااااياأسااااااس يعتبر ُمكمل لمقرر  كما أن هذا المقررالجانب التطبيقي , 

mailto:hafizmod2@gmail.com
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ما لها من تطبيقات كثيرة و رياضيات المتقطعةلموضوع الاسية األسكثير من المفاهيم الطالب الفهم الواسع ل

وهذا المقرر سوف يُغطي كالعلوم الطبيعية والهندسية.  األخرىومهمة في علوم الحاسوب وغيرها من العلوم 

العناصفففر)المميزة(  ،المجموعات المرتبة جزئيا وكليا وتمثيلها بشاااكل هاس المواضفففيع التالية: عالقة الترتيب , 

هيرة في المجموعات المرتبة سففوآءا  كانت  مرتبة جزئيا أو كليا , الجبر البوليني وتطبيقاته , نظرية الرسففومات الشفف

 وتطبيقاتها ، تشفير هوفمان. )البيان أو المخططات( وتطبيقاتها , االشجار البيانية

 

 

iv.  مخرجات تعلم المقررCourse Intended Learning Outcomes (CILOs): 
 : أن على قادرا الطالب يكون سوف المقرر دراسة من هاءاالنت بعد

a1 -   الجبر البوليني  -المجموعة المرتبة جزئياً وكلياً )المتعلقة بالرياضففيات المتقطعة األسففاسففية رح المفاهيم شففي

 (.الشجرة -الرسم  –

a2 -   جبر البوليني و جداول الدوال البولينية والتعبيرات المنطقية باسففففتخدام قوانين ال يصففففف عمليات تبسففففيط

 الحقيقة )الصواب(.

b1-   خرائط كارنوف والشبكات المنطقيةيُحلل.  

c1 -  الشكل الدوال البولينية علىيكتب  sop(f) , pos(f). 

c2 -   .يتقن مهارة تمثيل الرسم الموجه والغير موجه باستخدام المصفوفات 

c3 -    ُلحل بعض المشكالت التطبيقية. واالشجار البيانية تلرسومالنظرية ااألساسية فاهيم الم بعض قطبي 

d1 -    المتعلقة بالرياضيات  والمشكالت المسائل حل إلىللوصول  مجموعة, في بفاعلية يتعاون مع زمالئه

 .المتقطعة

d2 -   المتعلقة بالرياضيات المتقطعة الكتب والمراجع وفهم قراءة يُمارس. 

 

v. المقرر  محتوىCourse Content: 

 : Theoretical Aspectالموضوعات النظريةأوال: 

الر

 قم

O

r

d

er 

 الوحدات

)الموضوعات 

 (الرئيسة

Units 

 الموضوعات التفصيلية

Sub Topics 

األس

 بوع

Wee

k 

Due 

الساع

ات 

الفعل

 ية

Con

. H 

1 
المجموعات 

 المرتبة 
 عالقة الترتيب 
  ً  المجموعات المرتبة جزئياً وكليا

W1 3 

2 
المجموعات 

 المرتبة
 شكل هاس W2 3 

3 
المجموعات 

 المرتبة
  العناصر الشهيرة على المجموعات المرتبة

 ً  جزئياً وكليا
W3 3 

 الجبر البوليني  4
 وخواصه مفهوم الجبر البوليني 
 )مبدأ االزواجية )الثنائية 

W4 3 
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5  
  يقففففة حق ل ني وجففففداول ا ي بول ل جبر ا ل ين ا ن قوا

 )الصواب( 
 الدوال البولينية وتبسيطها 

W5 3 

6  

  كل ية على الشففففففف لدوال البولين بة ا تا ,  sop(f)ك

pos(f) 
  البوابات والدوائر المنطقية 

W6 3 

7   المنطقية خرائط كارنوف والشبكات W7 3 

  W8 امتحان نصف الفصل 8

9 

نظرية 
الرسومات 
)البيان او 
 المخططات(

 ـ تعريف الرسم مقدمة على نظرية الرسومات 
 مفاهيم اساسية  

W9 3 

1

0 

نظرية 
رسومات ال

)البيان او 
 المخططات(

 والجزئية  الرسفففففففومات الموجهه والغير موجهه
 والمترابطة والمستوية

 الرسم التام 
W10 3 

1

1 

نظرية 
الرسومات 
)البيان او 
 المخططات(

  تمثيل الرسومات 
 (الرسومات المتماثلة )المتشاكلة 

W11 3 

1

2 

نظرية 
الرسومات 
)البيان او 
 المخططات(

 اويلر وهاملتون المسارات ـ مسارات 
  اويلر وهاملتون رسم 

W12 3 

1

3 

االشجار 
 البيانية

 تعريف الشجرة 
 االشجار المولدة 

W13 3 

1

4 

االشجار 
 البيانية

 االشجار الثنائية W14 3 

1

5 

االشجار 
 البيانية

 تشفير هوفمان W15 3 

1

6 
  W16 امتحان نهاية الفصل

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

Number of Weeks /and Contact Hours Per Semester 
61  42 

 

vi.  التدريساستراتيجيات Teaching Strategies: 
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 Lectures التفاعلية المحاضرة -
 discussion والمناقشة الحوار -

 Brainstorming الذهني العصف -

 Problem solving المشكالت حل -

                 &Simulation Method Practical presentations العملية العروضو المحاكاة -

 Practical in computer Lab (Lab works) العملي التطبيق -

 projects والتكاليف والمهام المشروعات -

 Self-learning الذاتي التعلم -

  Cooperative Learning التعاوني التعلم -

 الزمالء بين الخبرات تبادل -

 

  VII.  والتكليفات نشطةاأل Tasks and Assignments: 

 م

N

o 

 النشاط/ التكليف
Assignments 

نوع 

التكليف 
)فردي/ 

 تعاوني(

الدرجة 

 المستحقة

Mark 

أسبوع 

 التنفيذ

Week 

Due 

 اسبوعيا 7.5 فردي واجبات منزلية 1

تقارير فردية أو جماعية +  عروض تقديميةالتكليفات المختلفة ) 2

 15 جماعي (بحوث+  ةقصير

االسبوعان 
الثاني عشر 

والثالث 
 عشر

 0Total Score 22.5  إجمالي الدرجة === 

 

vii. التعلم  تقويم Learning Assessment: 

 م
No 

 أساليب التقويم
Assessment Method 

 )أسبوع(موعد

 التقويم
Week Due 

 الدرجة
Mark 

الوزن 

 %النسبي
Proportion of 

Final 

Assessment 

 5% 7.5 اسبوعيا الواجبات المنزلية 1

2 
 ممهاالتكليفات وال

Tasks and Assignments 
االسبوعان الثاني عشر 

 والثالث عشر
15 %10 

 Quiz 5 3 %2( 1كوز) 3

4 
 اختبار نصف الفصل

Midterm Exam 
8 30 %20 

 Quiz 11 4.5 %3( 2كوز) 5

6 
 اختبار نهاية الفصل )نظري(

Final Exam (theoretical) 
16 90 60% 

 % Total  150 100 المجموع 
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viii. علممصادر الت Learning Resources  :لد النشر(.)اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، ب 
 

 تزيد عن مرجعين( )ال :Required Textbook(s) المراجع الرئيسة .4
  جامعة صنعاء ، اليمن2013، أ.د أحمد عايش عبدهللا  نظرية المنطق والمجموعات ،  

    السعودية2002 لذكير ، علي  السحيباني، معروف سمحان، فوزي احمد االرياضيات المتقطعة ، 

 :Essential References المراجع المساندة .5
 

 R. H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, 6th  Edition, 

McGraw-Hill 2007 

 L. Lova’szandK. Vesztergombi, Discrete Mathematics 

LectureNotes,YaleUniversity,Spring1999.  

 J. Bradley, Introduction to Discrete Mathematics, Addison-Wesley, 1988. 

 B. Kolman, et al, Discrete Mathematical Structures, 4th edition, Prentice-Hall, 
2000. 

 R. P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied 
Introduction, 5th ed., Pearson, 2004. 

 .Electronic Materials and Web Sites etc ...اإلنترنتومواقع  لكترونيةالمصادر اإل .6

 .مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي 

 الخ  اإلنترنت، مواقع لكترونيةالمراجع اإل... 
 

  http://www.math.umn.edu/~olver/am_/fs 

 http://www.mathramz.com/xyz/index.php 

 http://www.math.byu.edu/ 

 http://www.wiley.com/college/anton 
 

 

ix. الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر Course Policies 
 يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع إلى لوائح الجامعة 

 : Class Attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك. %75يلتزم الطالب بحضور  -
المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز أستاذ دم يق -

 ويتم اقرار الحرمان من مجلس القسم. %25الغياب 

 :Tardyالحضور المتأخر  2

إذا تأخر , وللطالب حضففور المحاضففرة إذا تأخر لمدة ربع سففاعة لثالث مرات في الفصففل الدراسففي يسففمح -
 المحاضرة. دخول يمنع من االلتزاموعند عدم , المقررأستاذ عن ثالث مرات يحذر شفويا من  يادةز

 :Exam Attendance/Punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان 20ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار ) -
 وائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق الل -

 :Assignments & Projectsالتعيينات والمشاريع  4

ضفففففوابط تنفيذ التكليفات و المقرر نوع التعيينات في بداية الفصفففففل ويحدد مواعيد تسفففففليمهاأسفففففتاذ يحدد  -
 وتسليمها.

 كليف الذي تأخر في تسليمه.يحرم من درجة الت المحددموعد ال عنإذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات  -

 : Cheating الغش 5

http://www.math.umn.edu/~olver/am_/fs
http://www.mathramz.com/xyz/index.php
http://www.math.byu.edu/
http://www.wiley.com/college/anton
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 الطالب. الئحة شؤون عليه في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي أو النهائي تطبق -
 مخصصة للتكليف.في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة البالغش او النقل في حال ثبوت قيام الطالب  -

 :Plagiarismاالنتحال  6

 ذلكبألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة  طالبي حالة وجود شخص ينتحل شخصية ف -
 :Other policiesسياسات أخرى  7

 أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل أو مواعيد تسليم التكليفات ..... الخ -
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